
Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję VII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  28 kwietnia 2016r. o godz. 800 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6 

(I pi ętro).  

Porządek obrad : 

             1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok– druk Nr 1 
1/ Wystąpienie Prezydenta Miasta 
2/ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok. 
3/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  
    z wykonania budżetu za 2015 rok. 
4/ Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla  
    Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 
5/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku  
    Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 
6/ Dyskusja. 
7/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
    wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
    Ciechanów za 2015 rok. 
8/ Projekt Uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta  
    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

5. Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej 
Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za 2015 rok – druk Nr 2 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2015 – druk Nr 3  
7. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od  
    właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  
    powstają odpady komunalne – druk Nr 4 
 
2/ w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez  
    właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów  
    komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
    nieczystości ciekłych – druk Nr 5 
3/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  
    gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk Nr 6 
 
4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z  
    dotychczasowym dzierżawcą – druk Nr 7 
 
5/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  
    na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku  
    położonym w Ciechanowie przy ulicy Adama Asnyka 15 – druk Nr 8 



 
6/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  
    na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku  
    położonym w Ciechanowie przy ulicy Stefana Okrzei 14 – druk Nr 9 
 
7/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży  
    na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku  
    położonym w Ciechanowie przy ulicy Nadfosnej 8 – druk Nr 10 
 
8/ w sprawie zmiany uchwały nr 139/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z  
    dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oddania nieruchomości w  
    użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody  
    na udzielenie bonifikaty – druk Nr 11 
 
9/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów  
    z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady  
    Seniorów i nadania jej Statutu – druk Nr 12 
 
10/ w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie – druk Nr 13 
 
11/ w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.:  
      „Aktywna integracja droga do zatrudnienia” w ramach Regionalnego  
      Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  
      2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
      Społecznego – druk Nr 14 
 
12/ w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,  
      tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich  
      gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów  
      budowalnych, z jakich mogą być wykonane – druk Nr 15 

 
 8.    Interpelacje. 

 9.    Czas dla Zarządów Osiedli.                             

10.   Odpowiedzi na interpelacje. 

           11.   Zapytania i wolne wnioski. 

           12.   Zamknięcie obrad Sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta 

       /-/Leszek Goździewski 


